
ZUPA:

Rosół domowy z makaronem

DANIE GŁÓWNE : półtora porcji na osobę

Rolada śląska wieprzowa
Udka z kurczaka
Pieczeń z karczku

DODATKI:

Ziemniaki puree
Kluski śląskie z sosem pieczeniowym

Modra kapusta
Kapusta zasmażana 
Surówka pekińska

DESER:
Lody z bitą śmietaną

Kawa / herbata

ZIMNA PŁYTA:

Ser żółty, wędlina
Mix mięs pieczonych 

Ozorek w galarecie
Tymbaliki drobiowe

Jajka faszerowane na 3 sposoby
Sałatka jarzynowa
Pieczywo, masło

KOLACJA:

Żurek polski

NAPOJE:

Napoje gazowane / soki 0,5L na osobę
Woda niegazowana z cytryną bez ograniczeń.

Cena 130,00 PLN za osobę
czas trwania przyjęcia 7-8 godzin



ZUPA:

Rosół domowy z makaronem lub krem z zielonego groszku z grzankami

DANIE GŁÓWNE : półtora porcji na osobę

Pieczeń z indyka faszerowana brokułami w sosie serowym 
Udka z kurczaka

Rolada wieprzowa
Pieczeń z karczku

DODATKI:

Ziemniaki puree
Ziemniaki zapiekane z boczkiem i ziołami

Kluski śląskie z sosem pieczeniowym

Modra kapusta
Buraczki 

Surówka z białej kapusty

DESER:
Lody z bitą śmietaną

Kawa / herbata

ZIMNA PŁYTA:

Ser żółty, wędlina
Mix mięs pieczonych 
Tymbaliki drobiowe

Jajka faszerowane na 3 sposoby
Szynka zawijana z serem i orzechami

Sałatka jarzynowa
Sałatka z tuńczyka
Roladki chrzanowe
Pieczywo, masło

 KOLACJA:

Bogracz

NAPOJE:

Napoje gazowane / soki 0,5L na osobę
Woda niegazowana z cytryną bez ograniczeń.

Cena 140,00 PLN za osobę
czas trwania przyjęcia 7-8 godzin



ZUPA:

Rosół domowy z makaronem lub krem z  brokułów z grzankami

DANIE GŁÓWNE : półtora porcji na osobę

Pieczeń po sztygarsku
Kotlet po szwajcarsku 

Rolada wieprzowa
Pieczeń z karczku

DODATKI:

Ziemniaki puree
Ziemniaki zapiekane z boczkiem i ziołami

Kluski śląskie z sosem pieczeniowym

Modra kapusta
Buraczki 

Surówka z białej kapusty

DESER:
Lody z bitą śmietaną

Kawa / herbata

ZIMNA PŁYTA:

Ser żółty, wędlina
Mix mięs pieczonych 
Tymbaliki drobiowe

Jajka faszerowane na 3 sposoby
Szynka zawijana z serem i orzechami

Sałatka jarzynowa
Sałatka grecka

Mozzarella z pomidorem
Pieczywo, masło

KOLACJA:

Barszcz z krokietem

NAPOJE:

Napoje gazowane / soki 0,5L na osobę
Woda niegazowana z cytryną bez ograniczeń.

Cena 150,00 PLN za osobę
czas trwania przyjęcia 7-8 godzin



ZUPA:

Krem z groszku z grzankami

DANIE GŁÓWNE : półtora porcji na osobę

Rolada śląska
Stek cielęcy z borowikami

Pierś z kaczki w czerwonej kapuście zakrapiana winem

DODATKI:

Ziemniaki zapiekane z boczkiem i ziołami
Ziemniaki puree

Kluski śląskie z sosem pieczeniowym

Surówka z białej kapusty
Warzywa grilowane

Buraczki 

DESER:

Lody z owocami i bitą śmietaną
Kawa / herbata

ZIMNA PŁYTA:

Mix mięs pieczonych 
Mix serów żółtych i pleśniowych

Sałatka jarzynowa
Sałatka z kurczaka z ananasem

Szynka ze szparagami w galarecie
Jaja faszerowane pieczarkami

Roladki z łososia
Pieczywo, masło

KOLACJA:

Kotlet De'volaille
Szyszki ziemniaczana

Marczewka z jabłkiem 

NAPOJE:

Napoje gazowane / soki 0,5L na osobę
Woda niegazowana z cytryną bez ograniczeń.

Cena 190,00 PLN za osobę
czas trwania przyjęcia 7-8 godzin



ZUPA:

Rosół domowy z makaronem 

DANIE GŁÓWNE : półtora porcji na osobę

Rolada śląska
Kotlet De'volaille
Pieczeń z karczku

DODATKI:

Ziemniaki zapiekane z boczkiem i ziołami
Ziemniaki puree

Kluski śląskie z sosem pieczeniowym

Surówka z białej kapusty
Modra kapusta

Buraczki 

DESER:

Lody z bitą śmietaną
Kawa / herbata

NAPOJE:

Napoje gazowane / soki 0,5L na osobę
Woda niegazowana z cytryną bez ograniczeń.

Cena 85,00 PLN za osobę
czas trwania przyjęcia 7-8 godzin



ZUPA:

Krem z borowików

DANIE GŁÓWNE : półtora porcji na osobę

Rolada śląska 
Rolada drobiowa ze szparagami zawijana szynką szwardzwalską

Udka z kaczki 

DODATKI:

Ziemniaki zapiekane z boczkiem i ziołami
Ziemniaki puree

Kluski śląskie z sosem pieczeniowym

Surówka z białej kapusty
Warzywa na ciepło

Modra kapusta 

DESER:

Szarlotka na ciepło z lodami i bitą śmietaną
Kawa / herbata

NAPOJE:

Napoje gazowane / soki 0,5L na osobę
Woda niegazowana z cytryną bez ograniczeń.

Cena 105,00 PLN za osobę
czas trwania przyjęcia 7-8 godzin



INFORMACJE DODATKOWE:

Dzieci :   0-2 latka bezpłatnie, 2-7 lat 50 % ceny za osobę, od 7 lat pełna kwota.
Uroczystość: Przyjęcie trwa 7-8 godzin od umówionej godziny przyjęcia .

ZADATEK: Przy podpisywaniu umowy pobierany zostaje zadatek w wysokości 500 PLN, jako rezerwacja sali i rozliczany zostaje 
pod koniec przyjęcia . Płatność za zorganizowanie przyjęcia regulowana jest po zakończeniu imprezy.

MENU: Nie obejmuje tortu, ciasta, alkoholu. Napoje w odpowiednich ilościach skalkulowane zostały w przykładowym menu. Jeśli 
menu nie zawiera napoi nie są one wkalkulowane w cenę. Na życzenie klienta lokal przygotuje ofertę kompleksową.

MOTEL: Przy organizacji przyjęcia  w naszym lokalu obniżane zostają ceny pokoi dla Państwa gości .
Cena za jedną osobę 70 PLN bez śniadania, ze śniadaniem 95 PLN. 

Menu, które zostało Państwu przedstawione jest propozycją menu.  Na życzenie organizatora menu może zostać całkowicie 
zmienione. Niniejszym kwoty, które zostały przedstawione powyżej mogą ulec zmianie.

Wszelkie zmiany menu komunijnego będą uzgadniane z organizatorami przyjęcia.


